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A situaçãO na Allemanha. 
_ Amsterdam, 10. (E.) Infor

mam de Berlim que, numare';lDião 
de pacifistas, o ex-secretano do 
Interior sr. Dernburg declarou 
que o inimigo, cego pela victoria, 
alimenta a esperança de obter 
ricos despojos. 

E accrescentou : 
"Se não pudermos exercer o 

commercio livremente, estaremos 
impossibilitados de conceder 
quaesquer compensações. Se os 
nossos prisioneiros devem recon
struir a Belgica e o norte da 
França, ficaremos nas mesmas 
condições dos filhos de Israel, 
outróra simples escravos, que 
eram obrigados a trabalhar para 
os outros. 

Protestamos energicamente con
tra essa violação dos tratados 
pejo adversario, e, para isso ap
pellamos para a consciencia do 
mundo inteiro. A paz pela vio
leneia é incompativel com o pro
gramma do presidente Wilson." 

Por fim, foi votada uma moção 
pedindo á Sociedade das Nações 
que não approve a escravidão 
economica da Allemanha. 

Amsterdam, 13. Referem de 
Berlim que, por occasião da en
trada, naquella capital, das tropas 
que regressaram da frente de 
batalha, o sr. Ebert, chefe do 
governo, fez um discurso em que, 
saudando aquellas forças e glori
ficando os que tombaram no 
campo de batalha, disse: "Não 
fostes vencidos. A Allemanha re
nunciou á lucta deante do nu
mero, sempre crescente, dos seus 
inimigos. 

A liberdade, emfim, nasceu e 
o .povo sacudiu o jugo que lhe 
fOI tão nefasto_ 

Edificaremos a nova Allema
nha, unida, indivisivel, e, com 
todas as nossas forças, trabalha
remos, porque não queremos ser 
reduzidos á miseria." - (Ravas). 

Paris, 13. (A.) Communicam 
de Berlim que o sr. Scheidemann 
ｦ｡ｬｬ｡ｾ＿ｯ＠ poroccasião de um grande 
C?IlllCIO popular, realizado na Ca
pital do ･ｾＭ lmperio allemilo, e 
em que VarJos oradores censura
vdam a inepcia do Governo actual, 
･ｾｬ｡ｲｯｵ＠ que o Governo provi

IOnO nlo tem poupado e.forços 
no sentido de estabelecer. ordem 
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em todo o paiz e que as ultimas 
occorrencias que se verificaram 
em varios pontos do Estado são 
resultantes do inesperado desen
lace que teve o grande conflicio. 

Copenhague, 12. (A. A.) O "Ta
geblatt" noticia haver sido con
vocado o Reichstag, cujas sessões 
começarão na semana proxima. 

Amsterdam, 12. (J. C.) Dizem 
de Berlim que o sr. Theodoro 
Wolff, no "Tageblatt" -pergunta 
a Liebknecht quanto tempo abu
sará da paciencia do povo e avisa 
ao mesmo tempo o Governo e o 
povo sobre as medidas rigorosas 
que devem ser tomadas contra 
a contra-revolta da esquerda ou 
da direita. 

Reclama a organização de uma 
força militar solida, com mandada 
pelos republicanos e diz: 

"O Governo parece resolvido 
a fazer as eleições no dia 19 de 
Janeiro, mas como garantir a 
liberdade do voto, quando o grupo 
"Spartacus" reina pelo terror em 
certos bairros e possue verdadei
ros arsenaes. 

Homens mais clarividentes são 
necessarios, toda via, o comité 
executivo dos conselhos de ope
rarios e soldados conservam a 
autoridade suprema. Cada dia os 
Alliados renovam os mais mons
truosos pedidos, com desejo de 
nos tomar uma nação escrava, 
afim de nunca mais sahirmos do 
empobrecimento e da impotencia 
politica. 

O sr. Wolff accrescenta: "A 
imprensa parisiense declara que 
aceitando 08 principios de Wilson, 
aceitamos a perda da Alsacia 
Lorena e da Polonia Prussiana. 

Defendemos o direito da livre 
determinação da Alsacia e da 
Polonia. Recusamos supportar Od 
encargos de uma indemnização 
íantastica. " 

O artigo accrescenta: "Não 
temos poder para resistir aos 
pedidos da "Entente" e receiamos 
muito porque o Governo não 
dispõe de força militar em que 
se possa apoiar." 

Washington, 14. (H_) O gover
no allemAo por intarmedio da 
Suis88 pediu hoje ao governo 
dos Eltadol Unidos informações 
officiae. sobre a data e o local 

em que se realisará a conferencia 
geral da paz. 

Nesse pedido, o governo alie
mão insiste em uma resposta 
breve, allegando temer a fome 
na AlIemanha_ 

o Kaiser na HolIflnda 
Londres, 14. (A.) O correspon

dente da "United Press" em 
Bruxellas communica que o ex
Kaiser e sua esposa mudaram-se 
do castello de Amergen para o 
de Belmont, nas proximidades 
de Everdingen. 

- Amsterdam, 14_ (U. P.) A 
kaiserina foi novamente atacada 
de uma forte lesão cardiaca sendo 
chamado um medico allemão 
para doccorrel-a. 

- Amsterdam, 14. O "Tele
graaf" annuncia que os alliados 
enviaram, ao governo hollandez, 
uma nota a respeito da perma
nencia do ex-kaiser na Hollanda. 

-' ･ｭｯｾ｡ｯ＠ do armistieio 
Coblença, 14. (U. P.) - A pri

meira divisão de tropas norte
americanas começou a occupa
ção da parte da cidade que fica 
a éste do Rheno. 

Londres, 14. (U. P_) - Com
municados do quartel general 
norte-americano annunciam que 
as tropas cyankees. atravessaram 
o Rheno e occuparam um raio 
de trinta milhas além da cabeça 
de ponte de Coblença de accor
do com as condições do armis
ticio. 

Londres, 14. (H.) - Commu
nicado do marechal Sir Douglas 
Haig: 

«As nossas vanguardas atra
vessaram o Rheno e começaram 
a occupação das cabeças de ponte 
em Colonia. Attingimos a linha 
Ober-Kassel, Siegburg, Oden
thal, Opladen •. 

Paris, 14. (R.) - O tratado de 
armisticio foi prorogado em Tre
ves no dia 13 de Dezembro pelo 
marechal Foch. Entre as con
dições addicionaes, foi estipula
do que doravante os alliados se 
reservam o direito de occu"(lar a 
zona neutra na margem dlIeita 
do Rheno, do norte da cabeça 
de ponte da Coloni. até á fron· 
teira hollandeza, notificando essa 

occupação 6 dias antes de a ef· 
fectuarem. Ficou tambem esta
belecido que os navios mercan
tes allemães, BUrtos em pOrtol 
allemães, serão collocados sob o 
«controle. dos alliados, os baa
tantes para perfazer o total de 
2 milhOes e 500 mil tonelada., 
os quaes serão empregados no 
fornecimento de viveres á Alle
manha. Esses navios ficarão co
mo propriedade alleman. 

Copenhague, 12. (H.) - Tele
grapham de Kiel : 

«A delegação naval britannica, 
encarregada de verificar o fiel 
cumprimento das clausulas do 
armisticio, referente á marinha 
allemã, chegou a Brunsbüttel a 
10 do corrente e no dia seguinte 
entrou no canal, a bordo do cou
raçado britannico «HerculeB>. 

Londres, 14. (U. P.) - O ar
misticio com a Turquia foi pro
rogado até 17 de Janeiro, sendo 
susceptível de outras proroga· 
ções. 

o Presidente Wilson na Europa 
Dous importantes diseuraos . 

Paris, 14. (R.) - RealisoU-1l6 
hoje, no PalaciQ do Elyseu, um 
almoço em honra do presidente 
Wilson. Estavam presentes os 
ministros, membros do corpo di· 
plomatico, delegados norte-ame
ricanos á conferencia da paz, 
presidentes do Senado e da Ca
mara dos Deputados e altas au· 
toridades civis e militares. 

Por occasião dos brindes, o 
presidente Wilson proferiu ás se
guintes palavras: 

«Sinto-me profundamente sen
sibilisado pelo gracioso acolhi· 
mento que me dispensastes. E' 
tambem, grande a minha alegria 
por me encontrar em terra da 
França e exprimentar pessoal. 
mente o doce contacto desta ami
zade natural que existe entre os 
representantes dos Estados Uni
dos e os representantes da França. 

Tendes falado de mim com 
grande generosidade. Tudo o que 
eu di8l!e ou tentei fazer, foi dito 
e feito sómente com o intuito de 
exprimir fielmente o pensamento 
do povo norte-ameriano e tratll
formar este pensamento em 8Co 
ção. 

Desde o primejro momento da 
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guerra, o poV'O dos Estados Uni- teridade ficará para sempre com
dos comprehendeu que gaabar a pletamente ds que nio 
guarra nio era o bastante; era terá de assisdr ao recomeço des
preciso ganhal-a de tal maneira sas loucuras eoUectivas. 
que as questõea por eUa IUIOi- Devemos introdlUir na paz que 
tadas fossem reeolvidas de forma mermo. tod .. ai condiç6es de 
que a paz futura do mundo fi- justiça e posaibilidade de dura
casse definitivamente assegurada çio que pudermol. Foi para es
e que fossem estabelecidos os sa tarefa immensa e magnifica 
fundament{)s para a liberdade e que vos dignastes a trabalhar 
felicidade dos numerosos povos comnosco. A França agradece
e nações do globo. Estou con- vos, cheia da confiança e prepa
vencido, como vós mesmos, da ra·se para collaborar comvosco». 
necessidade de inserir na liqui- -'-
dação final dos problemas da EIígnda da Belgita 
guerra, disposições que sejam Londres, 10. (A. H.) - "The 
não Eómente a condemnação de Metropolis" annuncia que o sr. 
semelhantes actos de terror e ex- Hymans, ministro das Relações 
poliações, mas que façam com- Exteriores da Belgica, fez hoje 
prehender a todos, em todos os importante declaração. Segundo 
pontos da ｴｾｲｲ｡Ｌ＠ que não pode- se deprehende da declaração do 
rio Ber violadas Bem a certeza sr. Hymans registrada pelo refe
de um justo castigo». rido jornal londrino, a Belgica, 

da Uniio American" IUggeriU a 
éa de nlo lerem elles 

bados aOI dai demais 
propondo que cada po&encia, 
dividualm .. te, fannw. as reIpe
ctivas reclamaçõea, 

Di_ que os prejulzos deviam 
ser avaliados de accordo com a 
riqueza de cada naçlo e as ac
quisições estabelecidas na mesma 
proporção. 

Um telegramma recebido pela 
"New Y ork Tribune" resume do 
seguinte modo a situação rela
tivamente ao programma do pre· 
sidente Wilson: 

1.0 O povo francez, franca
mente, não está disposto a adoptor 
&, politioa idealista de Wilson; 
2. o Si o gabinete manifestaslle 
qualquer disposição, sem indem
nizações, nem annexações seria 
derribado em 24 horas. 

O presidente Poincaré respon- entre outros, fará na Conferencia 
deu : da paz os seguintes pedidos : - , attitude da Inglaterra em faee des 

cParis e a França esperavam renuncia, por parte da Hollanda, prineipio8 de Wilstn 
com impaciencia o illustre de- dos direitos desse paiz sobre o Nova York, 10. (J. C.) - O 
mocrata, cujo pensamento supe- rio Escalda e restituição á Belgica cNew York Times» publica o se
rior inspira a palavra e a acção das partes principaes das pro- guinte telegramma que recebeu 
para agradecer na sua pessoa, vincias hollandezes de Limburgo do seu correspondente em Lon
como seu legitimo representante, e do Luxemburgo, que a Belgica dres: 
á grande Republica da America, perdeu em virtude do tratado cUma alta personalidade in-
o seu auxilio inapreciavel que internacional de 1839. glella, fali ando da proxima Con-
fez ganhar a guerra os defenso- fenmcia de Paz, declarou que a 
res do direito». As eleieúes na Inglaterra attitude da Inglaterra a respeito 

Proseguindo , o SDr. Poincaré Londres, 14. (E.) Realisaram-se dos principios de Wilson não é 
evoca a corrente continua da mo- hoje as eleições geraes. Por oc- nem de duvida nem de suspeita, 
cidade none-americana que veiu, casião do pleito, nesta cidade, é .apenas de profunda curiosi
durante um anno, derramar-se I verificou-se que a maioria dos dade. 

dlltaque nOl ERadoe 
leralD uma ｾｾｲＺＺｾｾ＠
grel80 da tt 
coalllido o 
n_m • ai ._4'1 
enviado. p6IJ • ex··collon!llIa" 
lemães da A&ic&, afim 
rem ahi exereer lua 

o DOve Prelide.te da ｃｯｄｬ･､･ｾ＠ .. 
8ul881 

Genebra, 12. - O sr. Gustayo 
Ador, presidente da Cruz Ver
melha Internacional, foi eleito 
presidente da Confederação Suis
sa por 142 votos contra 96. 

Foi 8s8&l8ÍDado O Presidente de Portugal 
Em Lisboa foi assassinado no 

dia 15, por tiros de revolver o 
presidente da Republica de Por
tugal, Coronel Sldonio de Pael. 
Os tiros partiram de um grupo 
de pessoas que estavam reuni. 
dos em uma esquina quando ahi 
passou o mallogrado Presidente. 
A primeira bala que o mesmo 
recebeu, atravessou-lhe os pul
mões. O ferido leyou, então, a 
mão á cabeça e calU nos braços 
de alguns de seus ministros, en
trando logo em agonia. 

Wilson visitará Londres 
Paris, 16. - , «Le Matin» ano 

nuncia que o presidente Wilson 
acceitou o convite que lhe fez o 
rei Jorge V, para visitar Londres. 

Da capital britannica o presi
dente norte-americano regressará 
aos Estados Unidos. 

no sólo francez, trazendo ener- eleitores era do sexo feminino. No emtanto alguns Norte-Ame· 
gia nova e o enthusiasmo dos Numa das secções, quatro ve- ',ricanos aqui residentes prevêm 
cruzados que partiam para a lhas, que variavam de 85 a 94 certos attrictos nas relações an-
Terra Santa. anDOS, exerceram o seu direito glo-americanas no que concerne No t l' C l' a r l' o 

Por mais ardorosos que pu- de votar. ás questões navaes. Esta impres-
dessem ter sido contra o ' inimi- - Londres, 16. A co.lli.gação são é, sobretudo, devida aos ata-
go, ainda assim os norte-ameri- governista obteve no mlDlmo a ques que o Coronel Roosevelt Prefeito do Rio 
canos nunca o teriam sido de- maioria de 115 votos sobre os tem dirigido contra a politica do Foi n?meado prefeito do Rio 
mais dada a enormidade dos at- representantes de todos os outros Presidente Wilson. de Janerro o sr. Senador Gene-
tentados que os allemães haviam partidos na Camara dosCommuns. Nos Estados Unidos diz-se I ral Lauro Müller. 
ｰｲ｡ｴｩ｣｡､ｾ＠ e que e.lIes ignoravam. Parece que estão eleitos quatro aqui - está sendo conduzida com 
Era preClso que \'lssem com seus mulheres que apresentaram as extremo vigor intensa campanha Passagens li Europa 
proprios olhos as cidades syste- suas candidaturas a essa represen- para convencer os Alliados da Communicam do Rio: As com-
maticamente incendiadas, as mi- tação. necessidade de exigir dos paizes panhias tem uma demanda de 
nas inundadas, as ｵｾｩｮ｡ｳ＠ destrui- Mais da metade dos candidatos inimigos uma consideravel indem- passagens para a Europa sem 
das, os pomares devastados e as trabalhistas foram eleitos. Os nisação de guerra, mas os extre- precedentes. Calcula-se, até agora, 
cathedraes desmoronadas pelos resultados geraes das eleições não mistas encontram grande oppo- em 15 000 o numero das passagenl 
obuzes, emfim, todo um plano serão conhecidos antes de quinta- sição da parte do Presidente WiI- tomadas. 
de guerra selvagem do que as ferra proxima. son qutf não quer abrir mão do La "Mala Real Ingleza" cobre 
immensas ruinas são testemu- seu principio de que não deve 90 libras esterlinas por uma pu-
nhas e que a imaginação não li poiJ1ita idealista de Wilson e os haver indemniza4ões punitivas. sagemdesegundaclassee280tQ00 
póde conceber. c Podeis, por vos- ÍDteresses da Fran(a Continua a affirmar-se nos mei- por uma de terceira olasse. Apelar 
sa parte, medir a extensão in- Nova York, 13. O correspon- os londrinos que os principios de d'estes preços exorbitantel j' nlo 
commensuravel das devastações. dente do " ew York Globe" Wilson servem apenas de base á ha mais lugar até mez de Abril 
O governo francez porá á vossa communica de Paris que na con- discussão d$s condições de paz. de 1919. 
disposição todos os documentos ferencia inter-alliada, que se Não se deve esquecer que o Se-
authenticos em que o estado reuniu em Londres, foi discutida nado norte-americano tem grande li la; vae bailar muito de pr. 
maior allemão expõe com cynis- a reclamação franceza, relativa poder no que respeita a politica O chefe da commissão norte-
mo desanimador o programma á Alsacia-Lorena e aos limites de externa e que o tratado de paz americana de compras, que .. 
de saque e anniquilamento in- 1814, em logar dos de 1870, tem de ser ratificado por dous acha em Buenos Ayres, recebeu 
dustriaJ. A vossa nobre conscien- questão esta a ser resolvida du- terços do Senado. Desta maneira ordens do governo dos EstadOl 
eia se pronunciará sobre estes rante o armisticio. o Presidente Wilson só obterá a Unidos para suspender as aoqui" 
crimes. Se ficarem impunes ou O representante dos Estados ratificação do tratado se elie não sições de lãs, devido ao facto dOlJ 
puderem ainda renovar-se, as Unidos manifestou-se verbalmen- fôr contrario aos sentimentos dos stocks existentes naquelle pais 
mais bellas victorias das nossas te de accôrdo com a occupação republicanos que apoiam sem re- serem suHicientes para as nelltl. · 
armas terão sido Yans. Para com- militar de todo o territorio, con- serva a politica da França e da sidades do mesmo. 
pens.ar as tristezas ､ｾ＠ hontem, é forme os convenios feitos pelos Inglaterra. As casemiras voltarlo ao 
preClso que a paz seJa uma pre- alliados, mas não se pronunciou antigo. 
paração contra os perigos de quanto á occupação dos antigos Os homenl de wr lorle·gerieauI tu· 
aroanhan ; é preciso que seja uma limites reclamados pela França. ｾＮ＠ qaere. ler iadepeDdeBtel 
garantia, sem com tudo alimen- Em relação aos prejuizos sof- Nova York, 12. (,O Imparcial') 
tarmos a illusio de que a pos- fridos pela Italia, o representante - OI homenl de côr mail em 

Lida 16gB ilgleu 
Londres, 14. (R.) - Uma 

oHicial publicada hoje infora" 

. 
• 
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.que foram incluidaa na lia 
• I!II... IIOmard.L 4. 

u 8y 10 do Bralil, 3 do De, 
fem' Guatemala e 1 n8l Bon
daraa por terem ficado ｾｲｯｶ｡､｡ｬ＠
li lual releçõel commer018el com 
o inimigo. 

I Embainda Brasileira ao CongrelS. 
da Paz 

Em vista da recusa do sr. 
Dr. Ruy Barbosa o sr. ｶｩ｣･Ｍｰｲ･ｾｩﾭ
.dente convidou o sr. Dr. EpltaCIO 
Pessoa para chefe da embaixada 
brasileira ao Congresso da paz. 

.0 qual acceitou a incumbencia. 
Para delegados da mesma foram 
. convidados os srs. Pandiá Calo
geras e Olintho de Magalhãel. 
O consultor juridico será o sr. 
.Dr. Rodrigo .octavio. 

lais oHitiaes brasileiros tODdetoraclo 
pelo Governe Frantez 

O ministro da guerra recebeu 
a 7 do corrente do general Aché 
um despacho communicando-lhe 
ier o governo francez agraciado 
-com a cruz de guerra o tenente
.coronel Leite de Castro e o pri
meiro tenente Rego Barros, por 
acto de bravura que praticaram. 

O tenente-coronel Leite de 
-Castro chefia a missão brasileira 
-que serve arregimentado no Exer-
dto Fl'ancez eln campanha. 

, 
Ministro da agriwltora 

Foi nomeado ministro da agri
-cultura o sr. Dr. Padua SaUes, 
secretario do interior e justiça 
do Estado de S. Paulo. 

Condemnaçllo da bilnha brasileira 
A "Brasilian Review" em Lon

mes, de 3 do corrente, publicou 
a seguinte informação : 

"O governo inglez prohibiu a 
importação da banh.a brasileira, 
-em consequencia da baixa quali
dade, da percentagem de agua, 
má embalagem e do peso incerto." 

DO ESTf\DO 
- O sr. Ministro da Marinha, 

tendo recebido uma representação 
qa Inspectoria da Alfandega de 
S. Francisco contra o Delegado 
da capitania do porto de Santa 
Catharina, Capitão Tenente Ser
gio Pizarro de Andrade Pinto, 
por haver esse official interpeUado 
､･ｳｾｯｲｴ･ｺｭ･ｮｴ･＠ o primeiro escri
turario Carlos Büchele, resolveu 
exonerai-o do mesmo cargo e 
nomear para substituil·o o offi
cial de igual patente Roberto de 
Souza Imenes. 

Reforma de Constitoiçlo 
Cogita. se, segundo refere a 

"Republica" de 12, de reformar 
a Constituiçilo eltadoa!. 

Ooticias locaes 
Convidamos os nossos assig

nantes a renovarem as suas assig
natura. para o anno de 1919. 

• • 

ｎｾｾｏｦ＠ a ｾｮ＠ t- q. em 
br4NI ti .. p .. , ........ Je. 
oim.u .. pII ........ , clr· 
cumltanoial norm_, que per. 
mittirlo dedicar-nol de novo, com 
todo afinco, ao. nOSlO1 deveres 
jornalisticos. Até lá, porém, a 
prudencia nOI impõe continuar 
na attitudl! assumida desde o 
nOS80 apparecimento. 

Procurarem08, como até agora, 
informar os nOS80S leitores o me
lhor p08sivel sobre os aconteci
mentos mundiae8 e de tudo quan
to interes8al·os possa, registran
do simplesmente os factos tal 
qual se nos são narrados pela 
imtlrl'nsa do Rio, Silo Paulo etc. 
- a unica fonte de informações 
de que hoje dispomos, - absten· 
dO'Dos, eBtretaott, em abstluto, de la
zer tommentarios eu maaif68tar opinilo 
propria em qualquer s6atido lebre elles. 

Os leitores intelligentes aliás 
saberão formar seu juizo proprio. 

A todos os nossos assignantes 
que ainda estio em atrazo, pe
dimos o obsequio de pagarem 
as importancias das suas assig
naturas até o fim do corrente 
anno. 

Falleeimento 
Falleceu a 9 do corrente, na 

sua residencia em Salto Weiss
bach, Blumenau, o snr. dr. Wi
gando Engelke. O faUt>cido , que 
alcançou a idade de 86 annos, 
imigrara em 1857 em :r oinville 
como medico contractado pela 
Sociedade Colonisadora, exercen
do aqui a sua profis)lào como 
verdadeiro humanitario mais de 
trinta annos, mudando então o 

DcmflllO, 23' do corrente, ás 
10 horas da maf\hi, haverá 
grande formatura geral para toda 
a companhia, inclusive os reser
vistas, licenciados, bandas de 
musica, corneteiros e tall1bores. 
Não ha desculpa para o não 
comparecimento a esta forma · 
tura. 

(Ass.) Brigada Lopel, Instructor. 

Avisos eeeleslastleos 
l:ommunldade ev_geUea 
4. Advento, 22 de Dezembro, ás 9 

horas culto em )oinville . 
Festa do nascimento de nosso Senhor, 

25 de De2., ás 9 horas da manhã, cul 
e Santa Ceia em )oinville. 

Segundo dia de festa, 26 de De2., ;h 
9 horas da manhã culto e Santa Cela 
na Estrada Santa Calharina. 

llan8 .mer, Pastor. 

f\N NU NelOS 

ｾｯｮｦ･ｩｴｾｲｩｾ＠ -ｊｄｉｾｮｬｬｭｄ＠ -
- de -

Alfredo Lepper 
acaba de receber grande sorti
mento de 5.5 

3.3 

Para0 Natal 
.-r Grande e variadt 

sortimento de brinquedos!! 
Roupas brantas e & E 

.-:- artigos para bor4lr! 
11 ｖｾ＠ E. DIDvler. 

o melhor presente 
para o 

Natal e lftlt 8etII 
é sem duvida uma ealxa .. 
ehar.toll 000, 50 ou 25). 

As Ex. ma. Snr." encontram um 
completo sortimento para o agra
do dos seus maridos na casa 
de Theodoro 111 C'a., succes
sores da "Clla Ltteritl do In." 

Joinville, Rua 15 de Novem-
bro 13. 4.2 

Chocolates, Massa-P40, Camisas e 
PrallDés e BODboDS 

das mais afamadas fabricas. Gravatas 
Oscar R. Scbneider de todas as qualidades e 

Rua 15 de Novembro feitios ｾ＠

Relojoeiro e Ourives na Casa Pleper. 
executa qualquer trabalho de Para o Natal 

ouro e prata. 8.7 
Os concertos de joias e relo

gios entrega-se com garantia. 
offereço 

seu domicilio para a visinha ci- R" m ｾ＠ z n m R m n" I" n ｾ＠
dade. O dr. Wigando Engelke l' U I( I( l' LU 
deixa entre a população joinvil- (No Mercado Municipal) 

1 cadeira de balanço 
1 guarda-roupa 
6 cadeiras de palinha. 

lense innumeras saudades e nun- previne aos seus estimados fre
ca será aqui esquecido o seu no- guezes. e ao publico em geral, 
me ligado intimamente em mui- que acaba de receber um va
tos respeitos ao progresso e des- riado sortimento de artigos pro
envolvimento material e intelle-
ctual do lugar. ' I prios para os dia;; de festas do 

2.2 Fred. Wiedmann, 
Rua Sta. Catharina 9. 

1 ogO& ､ｾ＠ ｵｩＦｄｏｾｩｉＬ＠
(Lotto) 

Natal e Anno Bom, como: ] d . -
A' familia enlutada apresenta- ogOl! n "OmDOt!I"ilO 

m08 os nos 80S sinceros pezames. Avellas, nozes. amendoas, ｾ＠ I( L ｾ＠ \ _ 

Ilmprestimo monitipal . 
Na ultima sessão do Conselho 

municipal foi votado em 2." dis
cU8são um projecto que autorisa 
o Superintendente a contrahir 
um novo empre8timo até a im
portancia de 60 contos. O em· 
prestimo é destinado para o res
gate de compromissos ainda pen
dllntes do anno de 1917 e do 
vigente na importancia de mais 
de 70 contos de reis. 

NOlleaolo 
Foi nomeado para o cargo de 

contador e partidor do juizado 
de direito da comarca de Join
ville, o cidadão J oBé Palchoalini, 
gerente do "Correio do Norte" . 

passas e' figos em caixas de di- para crianças, . 

versos tamanhos e de phantasia. I. 'IU"Ol! dn ＢｬＡｴｾｭｄｩｬｓ＠
queijos tvpo Rheno e de Blu- 11 l' ｾ＠ I( ｉＨｾ＠ U 
menau, vinhos do Porto. cerve- na 
jas, agua mineral Caxambú, cho
colates. licôres e muitas outras Livraria Boehm. 

novidades. 
Queiram procurar este ar

mazem antes de fazerem suas 
compras. 4.2 

ｾｯｾｦｾｩｴ｡ｲｩ｡＠ ｾ｣ｮｷｯ｣ｮｯｷ＠
recol11menda para o 

Natal 
Doees fiuos, Bonbons finos, Cho
tolate. Bhering, ChoMlate Latta, 
Choeolate em pó, Massa-piO ett. 

CONVITE 
• 

De ordem do sr. Presidente 
convida-se todos ·os socios do 
Tiro de Guerra n. 226, para com
parecerem á caserna da refp.rida 
sociedade no dia 22 do corrente 
afim de effectuar-se e eleição 
da nova directoria que terá de 
dirigir os destinos desta socie
dade durante o anno de 1919. 

Joinville, 12 de Dezembro de 
1918. 2.2 

O Secretario b1Ili. quHna. 
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A Directoria do Collegio Pa
rochial tem a honra de con
vidar as E)(mas_ fa milias de 
Joinville para a 

Festa escolar 
que se realizará no dia 2 1 do 
corrente no SALÃO BERNER. 

PROGRAMMA: 
Canto festival 
Discurso 
O gorrinho vermelho 
Gymnastica : marcha 
Passeio das bonecas 
Comedia : Photographo em apuros 
Gymnastica : A primavera 
Canto : As taboadas. 

PAUSA 
Hymno estadoal 
Comedia: As vonlades de Leticia 
Gymnastica : Phantasias 
Gymnastica : Os marinheiros. 

,.art.,.., ai .e •• ro, 
de manhã e de tarde 

Jogo de bolas 
co= prexnios_ 

Qllinta-leira, 26 de Dezembro, 
de manh ã e de ta rde 

Jogo de bolas 
co= prexnios. 

c. Kasting, 
Rua Sta . Catharina. 

Salão HoUmann 
Estr. S. Catharlna 

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
la dia do Natal 

BAILE. Principiará ás 8 horas da noite. 
ENTRADA 1SOOO. lIasicl ia Orc\estn Steaerugtl. 

BDbetes ｡ｾｨ｡ｭ ﾷ ｳ･＠ a venda no { Senhores 1$000 
t:oUeglo e SaUl.o Berne r _ E n t ra da: Senhoras 300 Rs. 

Kino Salão 8erner 
Domingo, 22 de Dezembro 

PROGRAMMA SEM RIVAL! 
1. - Chrysantemos 

Bell issimo film natural. 
Atten(ilO! ｇｒＱｾｄｅ＠ FILM POLICIAL 

TRIAOGLE-fILM ! 

! BALA M\'STERIOS! 
Estipendo drama da querida .. Tri

angle" 5 actos que constituem o en
trecho mais interessanle de um drama 
essenóalmente americano. 

WILLlAM DESMOND o artista pre
dilecto do publico carioca e o inter
preto do assombroso drama da insu
peraveJ "Triangleu

• 

WIllIAM DESmOND, o actor cons
ciencioso e impeccavel confirmará 
mais uma vez a sua supremada na 
arte cinematographica. 
SaCCIB80! GRANDE FllM PDlICIAl! 

Para finalizar 

Peceado e penitencia 
commovente drama em 1 parte. 

No dia 26 á tarde : ｾｮｊｦ･＠ IlIiIie iAJutil 
á noite : ••• " • ,r"ru.l. 

00 dia 27 á noite: I. ,r"ruJII utn. 

Salão Meyer 
Estrada D. Francisca - KIJ . 3 

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
A' tarde 

CONCER T O 
Entrada: Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 

A' noite: Baile. 
Orchestra Lembke 

Entrada : Senhores 1$000 
Senhoras 300 rs. 

Terça-feira, 31 de Dezembro 
(S S'i'lvestre) 

Crande Baile. 
Entrada: Senhores 1.000 rs. 

Senhoras 300 rs. 

Quarta-feira, 1.0 de Janeiro 
A' tarde 

CONCERTO. 
Entrada: Senhores 300 rs. 

Senhoras 200 rs. 
Carlos Meyer. 

Tbeatro Nicodemns ｓＺｉ ｾ ￣Ｚￊｾｩￜ［＠ ｓｾ［［［ｾ＠
ｾｰｲ ･ Ｎ ｡ｲｩｯ＠ G ullh. l!:reUing 

Domingo, 22 de Dezembro 
ás 8' • horas em ponto 

CinemZl 
- .-

Quarta-feira, 25 de Dezembro 
ás 3 horas da tarde 

GrZlnde Concerta 
A's 8' • horas em ponto 
Cinema e Baile, 

- :-
Quinta-Feira, 26 de Dezembro, 

ás 3 horas da tarde 
Crande Conoerto 
A's 8'. horas em ponto 
C1ne:zna e ::Saile, 

- :-
Sexta-Feira, 27 de Dezembro 

ás 3 horas da tarde 
Grande Baile para Crianças 

A's 8' /. horas em ponto 

A' noite 
__ BAILE--

da capelIa Finder. 
Entrada : Senhoras 300 rs. 

2.2 Senhores 1$00. 
Emílio &hramm. 

ｾｯ｣ ｩ ･ｑＧｑ｡＠ ,:A AmilLQe" 
(3ur Freundscl)aft) 

Na noite 31 de Dezembro se 
realizará o 

Baile de Sylvestre 
para o Qual a Directoria desta 
sociedade tem a honra de con
vidar todos os snrs. socios com 
suas exmas famílias. 

Entrada uni c a m e n t e para 
os socios. 

Musica da orchestra Lemke_ 
Pela Directoria 

A eommodidade 
(Zur Gemftthlitbteit) 

No L dia de festa do Natal 
25 de ,Dezembro 

no 
BAILE SOCIAL 
Salão BERNER IRMÃOS. 

A Directoria tem a honra de 
convidar os Snrs. Socios com 
suas E)(mas. Familias para o 
mesmo. 
Musica pela Orehestra Ruzanowsky. 

Entrada unicamente para 
os socios. 

Pela Directoria 
João Ruzanowskv, 

I. Secretario. 

Salão A. T euber 
Primeiro dia do Natal 

25 de Dezembr o 
a noite 

Cra"de 5aile 
CAPELLA HOfF 

Salão Schroder 
No dia 26 de Dezembro 
2a dia do n atal, á tarde 

Ｖｲｩｬｮ､ｾ＠ ｲｯｮｲｾｲｴｯ＠
Entrada' Senhores 300 rs. 

, Sen horas 200 rs. 
A' noite Baile 
Orchestra Lemke 

Entrada' Senhores 1$000 rs. 
'Senhoras 300 rs. 

em 1.0 de Janeiro 
Anno Novo 

Grande Baile 
Musica da Capella Finder. 

Salão ｋｲ｡ｕＵｾ＠
Segundo dia do Natal, á tarde 

Gpande eoncepto 
Entrada' Senhores 300 rs. 

, Senhoras 200 rs. 
A' noite Grande Baile 
Entrada' Senhores 1$000 rs. 

'Senhoras 300 rs. 
Musica da Orchestra Rnzanowsky. 

Sooiedade Dançante 
"União de Joinville" 

A Directoria desta sociedade 
tem a honra de convi dar os srs. 
socios e suas exmas. famíl ias 
para a 
Festa de Sylvestre 

Que se realisará na noite de 31 
de Dezembro no Theatro Nieodemus, 

Orebestra Ruz.anowsky. 
NB. Entrada unicamente para socios. 

Commissão da festa : 
Paul l ielh, Carl v. Zeska, Paul Mien , 

O I' secretario: Paul Mlel'8. 

Precisa -se de 

uma boa criada 
CinemZl. Ricardo Baumer, L Secret. 2.1 0110 Pfützenreuter. 

"Entre N6s 
2.1 Pedreira, 
Terça-feira, 31 de Dezembro 

Baile 80elal 
no salão Arthur Teuber 

Capella Dona Francisca. 
A. Commissão. 

Entrada sómente para os socios. 

Boa occasião 
para Nata.!; 

Vende -se um esplendido 
viol ino velho 

de magnifica conservação, por 
um preço bara to. 

Para informações l1a Rua 15 
de Novembro 58. 2.1 

Vende.se uma boa machlna 
de costura. 

Informações com 3.3 
Germano Sperllng 

ROl Commandante Sal. ire ｬｉｉ･ ｮ､ｯｮ ｾ Ｑ＠ 3t 

Boa ｯｾｾ｡Ｕｩ￣ｯＡ＠
Vende-se u=a 

__ latoaria __ 
com 7 m achina s e todos os 

pertences. 
Para informações nest", re

dacção. 5.2 

Aluo'a ｾ･＠ uma casa de 
ｏ Ｌﾷｾ＠ morada situa-

da na Rua do Norte .. 
Informações com o proprie -

tario Paulo Battenhauer, 
2.2 Rua do Norte. 

Precisa-se de um bom la-
toelro 6.3 

Alberto Zl1ge, 

Precisa-se ｾ､ｵＬＮ ｭ ｾｾｯ｡＠ ｣ｾｾ［＠
Confeitaria Schwochow_ 

II Casa Pieper 
Rua 15 de Novembro N. 6 

recebeu um bom sortimento de 
Camisas de Zephlr, proprio 

para o verão, 10.4 
Gravatas de todas as qualidades, 

eollarlnhos, melas, ceroula. 
portuguezas e nacionaes, 

Perfumar'las nacionaea 8 . 8strangeU'Uo 
que offe rece a preços razoaveis. 

t 
Agradecimento 

. Participamos a todos amigos, conhe
CIdos e parentes que no dia 11 do 
corrente fa lleceu a nOSSa inesqueclvet 
mae, avó, cunhada e tia 

ｶＮｾ ｡＠ Aug. Bayer 
na idade de 61 annos. 

Agradecemos por melo deste a todOl 
que se dignaram de mandar lIorel • 
accompanhar a fallecida a sua ultima 
morada e em especial ao sr. P. Rlelltl 
pelas palavras consoladoras. "1 ........ _ ...... 
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